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ATA N.º 38/2016

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas 21 horas e 30 minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença de todos os seus
membros.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com a
Comunidade Hindu de Portugal, com a Confederação Portuguesa de Yoga, com a Paróquia
do Lumiar, com o Andebol do Sporting Clube de Portugal, com a Galeria de Arte Urbana
do Departamento de Cultura da CML e com o Agrupamento de Escolas Lindley Cintra.
O Presidente informou ainda o executivo do andamento dos procedimentos preparativos
da intervenção “Uma Praça em Cada Bairro”, nomeadamente no que respeita à aquisição
de parcelas de terreno pelo município, necessárias à realização da intervenção.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 739/2016: Atribuição de subsídio à Associação de
Residentes do Alto do Lumiar para apoio ao Festival Mudança (pagamento
aos cachets dos artistas), a realizar no próximo dia 17 de setembro, na Quinta
das Conchas, no valor de € 6.400,00 (Proposta n.º 101-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 740/2016: Atribuição de subsídio à Associação Joana
Grupo de Teatro para apoio a ensaios e performances nas visitas guiadas “Era
Uma Vez no Palacete das Conchas …” – mês de agosto, no valor de € 800,00
(Proposta n.º 102-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 741/2016: Adjudicação ao Grupo Vendap a colocação de 4
WC’s na Quinta das Conchas, no âmbito do Festival Mudança, a realizar no dia
17 de setembro, na Quinta das Conchas, no valor de € 420,00, a que acresce
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IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o valor total de € 516,60
(Proposta n.º 103-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 742/2016: Adjudicação à Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários Lisbonenses a presença de equipa com ambulância
no Festival Mudança, a realizar no dia 17 de setembro, na Quinta das Conchas,
no valor de € 1.012,50, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o valor total de € 1.245,38 (Proposta n.º 104-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 743/2016: Adjudicação a Rosa Maria de Jesus Oliveira
Coelho Barral o serviço de aluguer de equipamentos de som para o Festival
Mudança, no valor de € 2.125,00, isento de IVA (Proposta n.º 105-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 744/2016: Adjudicação a Liberty Seguros o seguro de
responsabilidade civil para o Festival Mudança, no valor de € 127,57, isento de
IVA (Proposta n.º 106-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 745/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda. o
serviço de 5 coffee breaks, para 70 pessoas, na Academia Portuguesa da
História, no âmbito do Colóquio Internacional, a realizar nos dias 15 a 17 de
setembro, no valor de € 1.225,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 1.506,75 (Proposta n.º 107-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 746/2016: Adjudicação a Chaves do Lumiar o
fornecimento de diversas fechaduras e chaves para a Universidade da Terceira
Idade do Lumiar (novas instalações), no valor de € 686,00, a que acresce IVA à
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taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o valor total de € 843,78 (Proposta n.º
108-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 747/2016: Adjudicação a Liberty Seguros o seguro de
acidentes pessoais para o Festival Mudança, no valor de € 727,57, isento de
IVA (Proposta n.º 109-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 748/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de atuação musical para
atuação no Colóquio Internacional, dia 16 de setembro, pelas 21h00, a celebrar
com a fadista Sofia Ramos, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 150,00 (cinquenta euros), a que acresce
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical para atuação no Colóquio
Internacional, dia 16 de junho, pelas 21h00, a celebrar com o músico Bruno
Fonseca, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 150,00 (cinquenta euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical para atuação na no
Colóquio Internacional, dia 16 de junho, pelas 21h00, a celebrar com o músico
Francisco Oliveira, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 150,00 (cinquenta euros), a que acresce
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 110-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 749/2016: Adjudicação a Viajes Barceló, S.L. fornecimento
de bilhete de comboio ida e volta (Valladolid/Lisboa/Valladolid) para
deslocação de oradora que participará no Colóquio Internacional, que se
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realizará nos dias 15 a 17 de setembro, na Academia Portuguesa da História,
no valor de € 229,20, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º
111-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.12.

Deliberação n.º 750/2016: Adjudicação a Polícia de Segurança Pública o
serviço remunerado de segurança do Festival de Mudança, no valor de €
649,62, isento de IVA. (Proposta n.º 112-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 751/2016: Adjudicação a Escola de Condução: Grupo de
Segurança Máxima a formação para obtenção do certificado de aptidão de
motorista, destinada ao trabalhador do posto de limpeza, José Alexandre Pinto
Rodrigues de Sá, no valor de € 140,00, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 105-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 752/2016: Adjudicação a TíliasCoop, CRL a desmatação e
limpeza do terreno fronteiriço com a Rua Fernando Namora e a Rua António
Quadros, no valor de € 360,00, isento de IVA (Proposta n.º 106-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 753/2016: Adjudicação a Entreposto Auto a substituição do
pisca do espelho retrovisor da viatura afeta ao Posto de Limpeza, matrícula 52PG-17, no valor de € 96,19, a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo
o valor total de € 118,31 (Proposta n.º 107-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 754/2016: Adjudicação à instituição A Barragem –
Fundação Portuguesa para o Estudo Prevenção Tratamento das
Dependências a integração de cidadão na comunidade terapêutica daquela
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entidade, no âmbito do Fundo de Emergência Social, no valor de € 255,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 108-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 755/2016: Adjudicação a Sonho d’Arte o fornecimento de
livros escolares no âmbito do Fundo de Emergência Social, no valor de €
162,68, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 109-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 756/2016: Adjudicação a Frincor, Lda. o fornecimento de
bomba de água, destinada à máquina de gelo do Mercado do Lumiar, no valor
de € 510,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
valor total de € 627,30 (Proposta n.º 69-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 757/2016: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, Lda.
o aluguer de autocarro de 27 lugares, para o dia 18 de setembro, para
deslocação do Recreativo Águias da Musgueira à Ericeira, no valor de € 250,00,
a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o valor total de €
265,00 (Proposta n.º 70-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.3.

Deliberação n.º 758/2016: Aprovação da 28.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro em anexo à presente
proposta e que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 71-T/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 759/2016: Adjudicação a ARIA – Associação de
Reabilitação e Integração Ajuda serviço de intervenção (abate de plameiras
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a realizar nos jardins da Escola Secundária do Lumiar), no valor de € 750,00, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 922,50
(Proposta n.º 48-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 760/2016: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades
para pagamento aos monitores dos centros de treino, relativo ao mês de
julho/2016 (Proposta n.º 62-D/2016):

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha (Boxe e
Kickboxing)
Associação de basquetebol Sporting C. P. (Basquetebol)
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
(Atletismo)
Total

360,00 €

180,00 €

180,00 €

720,00 €

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 761/2016: Adjudicação a Ricardo & Companhia, Lda. o
fornecimento de 52 equipamentos de Futebol 11, com o logotipo da Junta,
para oferta ao Recreativo Águias da Musgueira, no valor de 1.040,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.279,20
(Proposta n.º 63-D/2016)

Aprovada por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 762/2016: Adjudicação a Vitagomos, Lda. a realização de
450 inspeções médicas aos atletas que frequentam as coletividades da freguesia,
no valor total de € 3.150,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%
(Proposta n.º 64-D/2016)

Aprovada por unanimidade
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6.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 763/2016: Adjudicação a Bricodis o fornecimento de 6
ecopontos para as salas do CAF de São Vicente, no valor de € 71,94, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 151-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 764/2016: Adjudicação ao Continente Hipermercado o
fornecimento de prémios para as crianças do CAF de São Vicente,
participantes no Torneio de Xadrez, no valor de € 65,00, já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 152-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai assinada
pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não havendo
mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 13 de setembro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

